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Hur kan VR öka 
elevers lärande? 

Sandra Tauberman  
Kvalitets- och utvecklingschef  
Utbildnings- och Kulturförvaltningen 
 

Susanne Kristensen 
Rektor 
Svenshögskolan

Olle Strömbeck  
Lärare i Kvalitetsteamet 

Johan Lind 
Lärare i Kvalitetsteamet 



Burlövs kommun



19.800
Invånare

Förskolor Skolor Komvux med 
gymnasium

11 9 1

Burlövs kommun



AF lära genom aF uppleva 



Förvaltningen

KvalitetsteametRektor

Samarbete



Roadmap

•All personal får 
möjlighet aF pröva 
VR 

•Teknik köps in 

•VR-piloter 

•OmsäFa och pröva i 
undervisning med 
operaMvt stöd 

•Fortbildning! och 
lärande interna 
samtal  

•Utökning teknik 

•  Forts fortbildning… 

•Svenshögskolan 
fördjupning av 
arbetet 

•Forskningsstudier 
påbörjas 

•Satsningen 
återupptas på fler 
skolor  

•Resultat av hur VR 
kan öka elevers 
lärande 

•Omtag upplägg för 
äldre skolår 



AF leda systemaMskt 
kvalitetsarbete med fokus  

VR som verktyg i skola 

Susanne Kristensen  
Rektor Svenshögskolan



Förvaltningen

KvalitetsteametRektor

Samarbete



Rektor

Samarbete

Pedagogisk 
personal

Förvaltning  
Kvalitetsteam



Rektor

Pedagogisk 
personal

VR

Elevers 
behov



Rektor

VR

Elevers 
behov

• BehovsidenMfiering 

• Mål

Pedagogisk 
personal



MiF skolledarskap bygger på: 

• DemokraM 

• Närvaro och delakMghet 

• KommunikaMon 

• PresMgelöshet

• DemokraM 

• Närvaro och delakMghet 

• KommunikaMon 

• PresMgelöshet



Mina utmaningar i förändringsarbetet: 

• Vilka förgiveFaganden är jag i nu 

• Skynda långsamt 

• Vad är och vad är inte 
förhandlingsbart?



Effekter och resultat 



8:10

Effekter och resultat 

Klicka här

för att se
 filmen  

med Johan 
 

i ett sepa
rat  

fönster

https://api.screen9.com/preview/UMZwQzh2YbWQt4ELTxAFo3R81KfyAUrLZgdmJPHWZk7Q5s5abLlI8OP1eQfpJ78X


VR i undervisningen  
- Burlövs kommun

Olle Strömbeck  
Lärare Kvalitetsteamet



Förvaltningen

LärareRektor

Samarbete

Kvalitetsteamet



Förvaltningen

Rektor

StöFning

Kvalitetsteamet

• Planering 

‣ Läroplanen 

‣ AkMviteter  

• Genomförande 

‣ LekMonsstruktur 

• ReflekMon 

‣ U]all 

‣ Hur bidrag VR? 

‣ Hur går vi vidare?

Klassrumsnära stöFning



Vad är VR?



Varför VR i undervisningen?





+ Den omslutande 
upplevelsen 

- Inte ännu skolanpassad

+ Möjligheten aF skapa 
undervisning 

- Svagare VR-upplevelse



Läraren:

Eleven:



• Skapa siF eget innehåll 
• Bygga in VR-upplevelsen i eF sammanhang 
• Ha kontroll över elevernas upplevelse 
• Skapa förutsäFningar för samtal 
• Analogt och digitalt samspelar

Läraren leder undervisningen



Effekter i klassrummet

• Språkutvecklande  
‣ ställer frågor 
‣ samtalar kring undervisningens innehåll 
‣ begreppsförståelse 

• akMva deltagare 
• hög moMvaMon/engagemang 
• uthållighet 



Klass 2, Svenshögskolan i Arlöv våren 2022

LekMon: Biologi - matspjälkningen
2:20

Klass 2, Svenshögskolan i Arlöv våren 2022

LekMon: Biologi - matspjälkningen
2:20

Klicka här

för att se
 filmen  

i ett sepa
rat  

fönster

https://api.screen9.com/preview/KS5qBvPDlveEa3-iHjGg4Y0YSvPe0WhvJtnmWhMx4hmlH6_Dww4RVW4FE5vEd6UX


Vad tänker eleverna?

1:42

Klicka här

för att se
 filmen  

i ett sepa
rat  

fönster

Effekter i klassrummet

• Språkutvecklande  
‣ ställer frågor 
‣ samtalar kring undervisningens innehåll 
‣ begreppsförståelse 

• akMva deltagare 
• hög moMvaMon/engagemang 
• uthållighet 

https://api.screen9.com/preview/HDsEdLn7G1BTtrxNjxan7A8QwwKfnXiHyzl-0iaIQ76_anB0brG3XOaTk0DPCW_6
https://api.screen9.com/preview/HDsEdLn7G1BTtrxNjxan7A8QwwKfnXiHyzl-0iaIQ76_anB0brG3XOaTk0DPCW_6


Prova en VR-promenad i Almedalen!
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